
Форпост імунної системи
У протистоянні організму інфекціям

надзвичайно важливу роль відіграє
лімфоїдна тканина, яка розташова�
на в глотці. Вона утворює захис�
не кільце із шести мигдаликів
та велику кількість фолікулів
на слизовій оболонці, що є
справжнім форпостом на шля�
ху чужорідних агентів. У цій
зоні розташовано багато нер�
вових закінчень та
дрібних судин. Тому на�
віть перші ознаки запа�
лення внаслідок взаємодії
патогенних мікроорга�
нізмів та імунних факто�
рів супроводжуються неп�
риємними симптомами та
болем, яких людина прагне якомога
швидше позбутися.

Серед збудників, що спричиняють
запалення верхніх дихальних шляхів
та біль у горлі, перше місце посідають
віруси (до 70% випадків), а друге –
бактерії. Значно рідше винуватцями
хвороби стають гриби. Особливо слід
зазначити, що віруси можуть стати
причиною такого серйозного уражен�
ня слизової оболонки порожнини ро�
та, як афтозний стоматит. Ця недуга
часто супроводжується значним по�
гіршенням загального стану людини,
підвищенням температури тіла, дуже
болісними відчуттями та неможли�
вістю нормально їсти та пити.

Враховуючи особливості етіології
гострих інфекційно�запальних ура�
жень горла та порожнини рота,
фахівці провідного фармацевтичного
підприємства «Алкала Фарма» в Іспанії
створили таблетки для розсмоктуван�
ня Фарисіл №20. У нашій країні його

представляє українсько�іспанська ком�
панія «Сперко Україна».

Могутня сила
двох компонентів

Фарисіл містить дві активні речови�
ни – антисептик широкого спектра дії
хлоргексидину дигідрохлорид та
місцевий анестетик бензокаїн у рівній
кількості (по 5 мг). Працюючи разом,
компоненти Фарисілу оптимально до�
повнюють лікувальні властивості один
одного. Хлоргексидин активний щодо
більшості збудників запальних захво�
рювань горла, серед яких патогенні
стрептококи, стафілококи, гриби роду
кандида, респіраторні віруси тощо. Він
порушує цілісність їхніх клітинних
мембран та чинить мікробіцидну дію.
Під час розсмоктування хлоргексидин
вивільняється з таблеток і починає

діяти. Майже 30% загальної кількості
цього компоненту Фарисілу зв’язуєть�
ся зі слизовою оболонкою порожнини
рота та глотки, а потім знову потрап�

ляє в слину і забезпечує антисептич�
ний ефект протягом доби. 

Бензокаїн у складі Фарисілу
швидко усуває біль та неприємні
відчуття при респіраторних ін�
фекціях. Його дію на хворе горло
можна порівняти із «заморозкою»

у лікуванні спортивних травм.
При пероральному застосуван�
ні бензокаїн майже не всмок�
тується і не потрапляє в сис�
темний кровотік.

Смак на вибір
Фарисіл як топічний антисеп�

тик зі знеболювальним ефектом реко
мендується дорослим і дітям старше
12 років при застудах, гострих респіра�
торних вірусних інфекціях, запаленні
мигдаликів, що супроводжується знач�
ним подразненням, першінням, відчут�
тям печіння та сильним болем в горлі,
утрудненим ковтанням. Варто пропо�
нувати його і тим, хто страждає на аф�
тозний стоматит. 

Засіб слід приймати по одній таблет�
ці кожні 2–3 години, тобто до восьми
таблеток на добу. Зазвичай для подолан�
ня інфекції та запалення Фарисілу дос�
татньо 3–7 днів. Залежно від своїх упо�
добань, клієнти аптек можуть вибрати
одну з двох форм   Фарисілу – зі смаком
апельсина або лимона. І тоді ефективне
лікування препаратом європейської
якості доповниться смаком улюблених
цитрусових із сонячної Іспанії.

Ірина САПА, ■■
кандидат медичних наук

Фарисіл на захисті горла
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У холодну пору року майже всі дорослі та підлітки декілька разів опиняються у стані «застуди» або
ГРВІ, коли у горлі виникає першіння, воно болить і важко ковтати. У переважній більшості так
проявляється фарингіт – запалення глотки, зумовлене активністю патогенних мікроорганізмів. У таких
випадках необхідні ліки, які відрізняються широким спектром протимікробної дії та швидким
знеболювальним ефектом. Саме до них належить новинка нашого фармацевтичного ринку – Фарисіл
від українсько)іспанської компанії «Сперко Україна».
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